Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
ul. Piłsudskiego11
oraz

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze
ul. Wrocławska 30a

zapraszają uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
do wzięcia udziału w

POWIATOWYM KONKURSIE MITOLOGICZNYM.
1.Cele konkursu:
-popularyzacja mitologii Greków i Rzymian jako jednego ze źródeł kultury
europejskiej,
-uświadomienie ponadczasowej roli mitologii Greków i Rzymian.
2.Warunki uczestnictwa:
-w konkursie może uczestniczyć każdy uczeń szkoły gimnazjalnej oraz klasy
pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej powiatu jaworskiego, który zapozna się z
Mitologią Jana Parandowskiego.
3.Przebieg konkursu:
-eliminacje szkolne powinny się odbyć do 02.02.2018r.
-etap powiatowy odbędzie się 07.02.2018r. w Powiatowym Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego o godzinie 12.00
Szkolna Komisja Konkursowa do etapu powiatowego kwalifikuje 2. uczniów.
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do 05.02.2018r. na adres:
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
w Jaworze
59-400 Jawor
ul. Piłsudskiego11
Tel./fax. 729 19 24
e-mail: sekretariat@pore-jawor.pl

Prosimy nauczycieli o rozpropagowanie informacji o konkursie i zachęcenie uczniów
do uczestniczenia w nim.

POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY

Regulamin
1.Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej i klasy
pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej z terenu powiatu jaworskiego.
2.Konkurs jest dwuetapowy:
a) - etap szkolny wyłania maksymalnie dwóch uczestników, którzy wystartują w
etapie powiatowym,
b) etap powiatowy oparty będzie na zasadach teleturnieju Jeden z dziesięciu:
- każdy uczestnik musi odpowiedzieć na dwa z trzech zadanych pytań, aby
przejść do następnego etapu,
- w części drugiej uczestnicy mają po trzy szanse (każda błędna odpowiedź
pozbawia kolejnych szans); uczniowie wskazują do odpowiedzi na pytania
wybranych przez siebie przeciwników do momentu aż zostanie trzech, którzy
przechodzą do następnego etapu,
- w finale zawodnicy mają znowu po trzy szanse, mogą wskazywać
przeciwników do odpowiedzi lub brać pytania na siebie; każda odpowiedź jest
punktowana; wygrywa ten, kto zachowa szanse i będzie miał najwyższą liczbę
punktów.
5.Pytania konkursowe przygotowane będą w oparciu o Mitologię J. Parandowskiego.
6.W skład komisji konkursowej będą wchodzić nauczyciele poszczególnych szkół
biorących udział w Powiatowym Konkursie Mitologicznym.
7. Dokumentację związaną z I i II etapem konkursu (protokoły, prace uczniów, listę
laureatów) przechowuje się w PORE w JAWORZE do końca roku szkolnego.
8. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora,

nauczycieli i rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie
danych osobowych do celów związanych z organizacją konkursu.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

……………………………………..

……………………….

Nazwa szkoły

Miejscowość

data

…………………………………….
Adres

…………………………………….

PROTOKÓŁ
przebiegu
ETAPU SZKOLNEGO
POWIATOWEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO
który odbył się dnia …………………..….….., o godz. ……… .
w ……………………………….…………………………………. .
1. Skład Komisji Konkursowej:
Przewodniczący jury

.............................................................. ………………..
Imię i nazwisko

Podpis

Członek jury

.............................................................. ………………..

Członek jury

……………………………………….. ……………….

2. Liczba uczniów, którzy przystąpili do konkursu: …………………………………
3. Nazwiska i imiona laureatów konkursu:
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko opiekuna

4. Uwagi o przebiegu konkursu:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

……………..……………
Podpis dyrektora szkoły

